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Consument
«Vroeger was alles beter.»
Niet alleen over elektrotoestellen
wordt dat wel eens beweerd,
ook panty’s zouden anno 2014
aan kwaliteit hebben ingeboet.
Wij testen zes paar kousen in diverse
prijsklasses en samenstellingen.
Experts stellen ze duchtig op de proef
in het labo, de langbenige danseressen
van Maison Mademoiselle doen hetzelfde
op de dansvloer.
KATRIEN DEPOORTER

Irriterende stof MI zelfs in babydoekjes
Dermatologen en consumentenorganissaties trekken aan de alarmbel
omdat het aantal mensen dat allergisch reageert op MI - oftewel methylisothiazolinone - spectaculair toeneemt. MI is een bewaarmiddel dat
voorkomt in cosmetica, onderhoudsproducten en zelfs vochtige babydoekjes. Het wordt meer en meer gebruikt ter vervanging van parabenen. Het Franse Que Choisir? raadt zelfs aan om de tongbreker te memoriseren en geen producten met MI meer te kopen, zeker als je een gevoelige huid hebt. Experts zijn van mening dat de maximale toegelaten
hoeveelheid drastisch naar omlaag moet en de organisatie Cosmetics
Europe adviseert producenten zelfs om MI volledig te weren. (KDP)

GETEST
De kwaliteit van onze verse tong is top. Dat besluit consumentenorganisatie Test-Aankoop na een onderzoek van 37 stalen, gekocht in de vishandel, op de markt of in de supermarkt. Goede punten voor hygiëne
en (meestal) kraakvers. Ook de geur en smaak konden bekoren. Wie de
smaak van tong kan appreciëren maar deze vis wat te duur vindt, kan
ook eens de goedkopere alternatieven als pladijs of tongschar proberen.
Sinds de jaren 90 is de prijs van verse tong verdubbeld.
Gemiddeld betaal je 26,81 euro per kilo
bruto (mét kop, vel en graten; voor
schoongemaakte betaal je het
dubbele,en dat heeft alles te
maken met de grote
vraag. (KDP)

Nieuwste blender
maakt er soepje van
Een klassieke blender om frisse smoothies of milkshakes te maken, kenden we al. De nieuwste modellen, zoals de ‘Hot&Cold
Blender’ (199,99 euro) van Cuisinart, gebruik je evengoed voor
soep.
Grootste verschil met een standaard blender of soepmachines als
de SoupMaker (Philips, 109,99 euro) en Soup & Co (Moulinex, 229,99
euro) is natuurlijk de gecombineerde functie.In de Hot&Cold Blender
zit een krachtige motor die de ingrediënten verwarmt, kookt en mixt
tot een (room)soep in minder dan 30 minuten, zonder verlies van vitaminen. Je kiest uit drie
voorgeprogrammeerde temperaturen
(80, 90 en 110 °C) en beschikt over een
‘Slow Mix’-functie die voorkomt dat ingrediënten aan de bodem van de kom
gaan kleven. De vier mixsnelheden zijn afgestemd op het type voedingsmiddel:
vloeibaar of vast, warm of koud.
In de Gentse soepbar Soep+ is men enthousiast. «Zelf kan ik zo’n toestel niet gebruiken, want wij maken soepen in heel
grote hoeveelheden»,zegt uitbaatster Barbara. «Maar voor de consument thuis lijkt
het me ideaal. Het opwarmen, koken of
mixen van soep verloopt hetzelfde
met een blender als met de mixer in
de kookpot.Voor de
smaak is er geen
verschil.» (JVC)
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Verse tong is topkwaliteit

Panty’s op
de proef
• In het labo

«Prijs verschilt enorm
voor bijna gelijke kwaliteit»
Met zes door ons geselecteerde panty’s onder de arm trekken we naar Centexbel, het Technisch en Wetenschappelijk
Centrum voor de Belgische Textielnijverheid, om ze te laten
uitrekken en ‘plukken’. Met verrassend resultaat: «De kwaliteit stelt niet teleur.»
Panty’s bestaan al sinds 1967 en zijn verkrijgbaar in tal van
kleuren, prijzen en deniers (DEN). Dat laatste getal geeft al een
indicatie van de sterkte. «Denier is de gewichtseenheid voor
kunststofvezels. Eén denier betekent dat 9 kilometer van de
draad die werd gebruikt 1 gram weegt. Bij 15 denier weegt die
draad van 9 kilometer 15 gram», legt Daniël Verstraete van
Centexbel uit. Hoe zwaarder het garen, hoe sterker de panty
doorgaans is. Toch betekent dat niet dat panty’s met dezelfde
denier per definitie een vergelijkbare kwaliteit hebben. «De
kunst is net om met zo licht mogelijke vezels een zo sterk mogelijke panty te maken. De dichtheid van het breiwerk en de
kwaliteit van de gebruikte materialen bepalen dus de sterkte»,
vult Verstraete aan.

Chocopasta zonder olie
Chocolademerk NewTree lanceert een chocopasta
zonder toegevoegde olie. Niet alleen een tikkeltje
gezonder, maar ook goed voor het milieu want alle
ingrediënten (cacao, hazelnoten en amandelmelk)
zijn biologisch, fairtrade en CO2-neutraal.Bovendien
steun je er ook een goed doel mee want een deel van
de opbrengst gaat naar de bescherming van het
Amazonewoud. (JVC)

Doekje maakt was witter
Wasproducten die een witte was beloven bevatten optische bleekmakers die een wit
laagje op onze kleren leggen en de grauwe
kleur bedekken. Eau Ecarlate pakt het anders
aan met Ultra Blanc. De double-action doekjes gaan mee in de wasmachine, waar ze
rondzwevend vuil neutraliseren voor het zich
kan vastzetten op het wasgoed. De witte
kleur zal weer heropleven vanaf de eerste
wasbeurt, aldus de producent.Voor 12 doekjes betaal je 3,43 euro. (KDP)

Alle merken gebruiken
polyamide 66. Dat is zeer sterke,
ietwat duurdere nylon
Maar die zie je als consument niet met het blote oog. Wat je
wel kan nagaan, is de samenstelling. «Een panty is gemaakt
uit polyamide en elasthaan. Polyamide is nylon en die heb je
in verschillende kwaliteiten. Goede nylon is duur, maar verslijt
minder snel en krijgt geen pluisjes. Het percentage elasthaan
of lycra geeft de elasticiteit aan.» Omdat elasthaan duurder is
dan polyamide, springen sommige producenten er heel zuinig
mee om. De panty’s die wij selecteerden voor onze test bevatten 3% (Insua) tot 17% elasthaan (Dim en Wolford).

Sterke draad
Om de kwaliteit van de geselecteerde panty’s te kennen, voert
het labo van Centexbel (www.centexbel.be) een zogenaamde
‘barsttest’ en ‘pilling & snagging’ uit. De eerste duidt aan hoe
sterk de panty is, de tweede geeft een idee over de resistentie
tegen het ontstaan van ontsierende pluisjes en lusjes. Ook de

samenstelling van de vezels wordt achterhaald. «Alle merken
gebruiken polyamide 66, dat is zeer sterke, ietwat duurdere
nylon. Dat is al een goed begin», merkt Verstraete op.
De barsttest toont grotere verschillen aan. De sterkte van breiwerk wordt uitgedrukt in kilopascal (kPa). Hoe hoger dat cijfer,
hoe sterker de panty. De waarden voor de geteste panty’s liggen tussen 50 (Wolford) en 68,1 kPa (Hema). Toch moeten we
die verschillen relativeren, volgens Verstraete. «De Hema-panty biedt meer weerstand tegen openbarsten dan de panty van
Wolford, maar het gebeurt zelden dat vrouwen in een situatie
komen waarin de druk op hun panty’s zo groot wordt dat ze
openbarsten. We mogen besluiten dat al deze panty’s sterk
genoeg zijn om gewoon gebruik te doorstaan.»
De allerbelangrijkste parameter in deze test is evenwel de score voor de ‘pilling & snagging’-proef. «We drukken ze uit in
percentages. Hoe hoger, hoe minder kwetsbaar en hoe meer
weerstand de stof biedt tegen haperingen en beschadigingen.
Voor panty’s zijn er geen minimumvereisten, voor lingerie –
dat lang niet zo delicaat is als panty’s- is dat 50%.»
De panty’s van Wolford, Dim en Kruidvat halen 55%. Falke en
Hema zitten iets onder de helft, maar het zijn de panty’s van
Insua die het meest gehavend uit de test komen, met een score
van amper 30%. «Toch kunnen we stellen dat de kwaliteit van
de panty’s niet teleurstelt», vindt Daniël Verstraete. «De meeste resultaten liggen erg dicht bij elkaar, ondanks de grote prijsverschillen. Uiteraard kunnen we het esthetische aspect en
het draagcomfort niet testen. De afwerking en nabehandeling
zijn minstens zo belangrijk en vermoedelijk verklaren die
waarom een Wolford 20 euro kost en een panty van Kruidvat
amper 1,45 euro.»

Als een tweede huid
Toch leeft het idee dat panty’s vroeger minder sterk waren dan
vandaag. Tinne Marant van Veritas weet hoe dat komt: «Vrouwen willen een tweede huid en een zo naturel mogelijke look,
de huidige trend is zelfs een ‘nude-effect’ dat doet denken aan
make-up. Hoe onzichtbaarder de consument het wil, hoe dunner de draad die de producent moet gebruiken en hoe fragieler
de panty dus wordt. Vroeger werden panty’s met dikkere draden gemaakt omdat er geen andere keuze was, maar ze waren
wel bijlange niet zo elegant als de huidige generatie panty’s.»
Gelukkig zijn er volgens Marant innovatieve technologieën
waardoor een panty flinterdun maar toch stevig geproduceerd
kan worden. Daar merken we bij de Naomi panty van het merk
Insua niet veel van. «We hebben ook Sylvia, een ladder-resistente panty’s van 15 den en Margot, een stevigere panty waarbij de nylondraad in het fabricageproces dubbel ontwikkeld
wordt», besluit Marant.
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Goedkoopste
is de beste
In onze ranking hechten we het meeste
belang aan de ‘pilling & snagging’-score (pluisjes, lusjes) van Centexbel, daarna kijken we naar de beoordeling van
de danseressen en de resultaten van de
barsttest (scheuren). Hieruit blijkt dat
de goedkoopste panty uit de reeks zeer
degelijk en aangenaam om te dragen is:
Gloss van Kruidvat. Grote tegenvaller is
Naomi’s van het huismerk van Veritas.

GOUD

•KRUIDVAT - GLOSS
(1,45 euro, per 2 paar)
85% polyamide 15% elasthaan

• Pilling & Snagging-test:
55%
•Danstest: geen gaatjes of
lijntjes voor en na het dansen. Aangenaam om te dragen.
• Barsttest: 64,8 kPa

ZILVER

• WOLFORD
SHEER TIGHTS

(20 euro)
82% polyamide –
17% elasthaan –
1% katoen
Pilling & Snagging: 55%
Danstest: enkele lijntjes,
geen gaatjes. Aangenaam om te dragen.
Heeft nog een mooie
vorm na het dansen.
Mooi afgewerkt aan
de tenen.
Barsttest: 50 kPa

BRONS

• DIM - SUBLIM
(6,70 euro)
83% polyamide 17% elasthaan

r
• Op de dansvloe

«Enkel Kruidvat-panty
blijft zonder strepen»
OVER PANTY’S INSUA

Zelfs een gewone
aanraking veroorzaakt
horizontale lijnen en ik
zie al gaatjes nog voor
ik begin te dansen

OVER PANTY’S DIM

Foto’s Noortje Palmers

Ik heb er geen
mooie benen in.
De kleur is niet
egaal

Verleidelijke panty’s zijn een van de handelsmerken
van het sensuele dansgezelschap Maison Mademoiselle. Choreografe Naomi Schatteman en haar danseressen schopten het tot de halve finale van Belgium’s Got
Talent. De perfecte testbenen dus!
Voor belangrijke optredens kiezen de dames van Maison
Mademoiselle vastberaden voor sterke danspanty’s,
maar vandaag repeteren ze met gewone zwarte exemplaren van 15 den. Al tijdens het aantrekken klaagt een
van de danseressen over de kwaliteit van haar paar. Het
blijkt om de panty’s van Insua (huismerk van Veritas) te
gaan. «Zelfs een gewone aanraking veroorzaakt horizontale lijnen en ik zie al gaatjes nog voor ik begin te dansen.
Ze zitten ook niet echt lekker», merkt ze op. Hetzelfde geluid bij het paar van Dim. «Die van mij schuren aan de
huid en ik heb er geen mooie benen in. De kleur is niet
egaal», zegt de danseres, die uiteindelijk zal repeteren
met het paar van Hema. Ladders, scheuren of grote gaten
blijven bij alle modellen tijdens het dansen uit, ondanks
de weidse bewegingen die de danseressen uitvoeren op
de grond, in de lucht, op een stoel...
Na de repetitie zien we bij vrijwel elk merk kleine beschadigingen in de vorm van horizontale lijntjes en kleine
gaatjes, zelfs bij Falke en Wolford, de duurste merken uit
de selectie. «Bij één paar panty’s zijn geen strepen of gaatjes te zien en ook het draagcomfort is naar wens: de Gloss
panty’s van Kruidvat», klinkt het unaniem.
Ons panel beoordeelde ook het uitzicht van elk paar. De
Wolfords kunnen het meest bekoren omdat ze geen donker teenstuk hebben. «Dat is misschien wel steviger maar
niet geschikt om met peeptoes te dragen.» Tot slot merken
ze ook enkele verschillen na het uittrekken: Falke en
Wolford blijken het minst vervormd, ze zien er ongedragen uit. De panty’s van Dim, Kruidvat, Insua en Hema
krullen op. «Dat heeft met een betere nabehandeling te
maken. Elke panty wordt immers gestoomd in de fabriek
om de vorm te fixeren», verklaart Daniël Verstraete van
Centexbel.
Meer info: www.facebook.com/maisonmademoiselle
Maison Mademoiselle houdt op 16 februari audities in Gent.

Pilling & Snagging:
55%
Danstest: enkele lijntjes en gaatjes. Niet zo
aangenaam om te
dragen, voelt ruw aan.
Barsttest: 60 kPa

VIERDE
PLAATS

• HEMA
GLOSS TIGHTS

(2,25 euro,
verpakt per 2 paar)
90% polyamide –
10% elasthaan
Pilling & Snagging: 47,5%
Danstest: veel lijntjes en gaatjes. Geen egale zwarte kleur.
Schuurt aan de benen.
Barsttest: 68,1 kPa

VIJFDE
PLAATS

• FALKE PURE SHINE
(13 euro)
89% polyamide 11% elasthaan

Pilling & Snagging: 45%
Danstest: één gaatje en
meerdere lijntjes. Aangenaam om te dragen. Heeft
nog een mooie vorm na
het dansen.
Barsttest: 63,8 kPa

LATEN
LIGGEN

• INSUA (VERITAS)
NAOMI
(3,99 euro)
97% polyamide –
3% elasthaan

Pilling & Snagging: 30%
Danstest: veel lijntjes en
gaatjes, zelfs voor het
dansen. Niet zo aangenaam om te dragen,voelt
ruw aan.
Barsttest: 66,8 kPa

